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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas – Pastatas 

2. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 15994  

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas 

patvirtintas) –  

4. Adresas – Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., Rusnės g. 4 

5. Valdytojas – pastatą administruoja UAB "Šilutės būstas", a.k. 177000697  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – Pripažintas valstybės saugomu 

objektu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų 

kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“. 

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris – 2014-04-17 Nr. KUL12-3  

 

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS 

 

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis  
 5 – būklė labai 

pagerėjo 

4 – būklė 

gerėja 

3 – būklė 

nepakito 

2 – būklė 

blogėja 

1 – būklė labai 

pablogėjo 

1. Kultūros paveldo objekto fizinės 

būklės pokyčio įvertinimas* 

  V   

* - Pažymėti - V. 
5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra; 

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami 

remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės 
taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti; 

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, 

avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi 
priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo 

nesiimta jokių priemonių; 

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių 
nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta 

jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja; 

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% 
objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių. 

 

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis** 
 5 – būklė labai 

pagerėjo 

4 – būklė 

gerėja 

3 – būklė 

nepakito 

2 – būklė 

blogėja 

1 – būklė labai 

pablogėjo 

1. Pamatai ir nuogrindos   V   

2. Sienų konstrukcijos    V   

3. Sienų apdaila   V   

4. Stogo danga   V   

5. Stogo konstrukcijos   V   



6. Langai    V   

7. Durys    V   

8. Puošyba (jei yra)    V  
** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš 

visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.  

 

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį.  

Šilutės miesto istorinėje dalyje (12331) esantis Pastatas (15994) pastatytas 1898 m. Tai – 

gyvenamosios paskirties namas, kurio pamatai – akmeniniai, kapitalinės sienos – plytų mūras, 

perdangos – medinės, stogo konstrukcija – dvišlaitė, medinė-gegninė, stogo danga – molinės čerpės. 

Išraiškingi puošybiniai fasadų architektūriniai elementai suteikia pastatui žaismingumo, 

pritraukiančio turistų ir / ar miesto istorinės raidos žinovų dėmesį: raudonos tarpaukštinio karnizo 

plytos pasuktos kampu, virš langų – dekoratyvūs plytiniai sandrikai, frontono medinė trikampė 

plokštuma išdrožinėta augalinių motyvų ornamentais, pietinį fasadą puošia trys puošnūs plytiniai 

stulpeliai. Visų fasadų architektūriniai elementai sudaro patrauklią, išbaigtą visumą. 

Pastatas yra gyvenamas, jį administruoja UAB „Šilutės būstas“. Šio kultūros paveldo objekto (15994) 

fizinė būklė, palyginus su ankstesniu patikrinimu, yra nepakitusi, tačiau palaipsniui nyksta rytinio 

fasado medinis, drožinėtas frontonas, trupa puošybiniai plytiniai elementai, o šiaurinį fasadą darko 

neaiškios paskirties vamzdžiai. Pastato laikančiosiose konstrukcijose pažeidimai neužfiksuoti. Turėtų 

būti atliekamas kapitalinis vakarinėje Pastato (15994) pusėje esančio priestato remontas. 

Kultūros paveldo objekto duomenys yra pateikti Kultūros vertybių registre (https://kvr.kpd.lt/#/static-

heritage-search).  

Pastaba: prieš tvarkymo darbus (ruošiantis vykdyti tvarkomuosius statybos ar tvarkomuosius 

paveldosaugos darbus) – reikia atlikti istorinius fizinius tyrimus ir atitinkamos sudėties projektą 

derinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriumi.  

 

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis*** 
5 – būklė labai 

pagerėjo 

4 – būklė gerėja 3 – būklė nepakito 2 – būklė blogėja 1 – būklė labai 

pablogėjo 

  V   
***- Pažymėti - V. 

 

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.  

Pastato (15994) aplinkoje taršos šaltinių, neigiamai veikiančių šį kultūros paveldo objektą, nėra, 

tačiau nesutvarkytas vakarinėje Pastato (15994) pusėje esantis priestatas šiuo metu atlieka vizualinės 

taršos vaidmenį. 

 

PRIDEDAMA: 

 

13. Fotofiksacija, 5 lapai. 

14. Kiti dokumentai –  

 

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė   Alvyda Vidrinskienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                       (parašas)                                      (vardas ir pavardė)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search


 
Pastatas (15994) / ŠR vaizdas / 2019-04-27 / Rusnės g. 4 / Šilutė 

 
Pastatas (15994) / R fasadas / 2019-04-27 / Rusnės g. 4 / Šilutė 

 
Pastatas (15994) / PR vaizdas / 2019-04-27 / Rusnės g. 4 / Šilutė 



 
Pastatas (15994) / PR vaizdas / 2019-04-27 / Rusnės g. 4 / Šilutė 

 
Pastatas (15994) / P fasadas / 2019-04-27 / Rusnės g. 4 / Šilutė 

 
Pastatas (15994) / PV vaizdas / 2019-04-27 / Rusnės g. 4 / Šilutė 



 
Pastatas (15994) / Priestatas / PV vaizdas / 2019-04-27 / Rusnės g. 4 / Šilutė 

 
Pastatas (15994) / Š fasado fragmentas / 2019-04-27 / Rusnės g. 4 / Šilutė 

 
Pastatas (15994) / Š fasado fragmentas / 2019-04-27 / Rusnės g. 4 / Šilutė 



 
Pastatas (15994) / R fasado fragmentas / 2019-04-27 / Rusnės g. 4 / Šilutė 

 
Pastatas (15994) / R fasado fragmentas / 2019-04-27 / Rusnės g. 4 / Šilutė 

 
Pastatas (15994) / R fasado fragmentas / 2019-04-27 / Rusnės g. 4 / Šilutė 



 

 
Pastatas (15994) / P fasado fragmentas / 

2019-04-27 / Rusnės g. 4 / Šilutė 

 

 

 

 

 

 

 
Pastatas (15994) / P fasado fragmentas / 

2019-04-27 / Rusnės g. 4 / Šilutė 

 

 

 

 

 

 

 
Pastatas (15994) / R fasado fragmentas / 

2019-04-27 / Rusnės g. 4 / Šilutė 

 

 

 


